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Generalforsamling den 28-10-2016 

 

Formandens beretning: 
Velkommen til den 12. generalforsamling.  

Set tilbage på den forgangne sæson, må man nok sige, at det har været en ualmindelig god og lang 
sommer. Der var lige juli, som snød lidt. Både forår, forsommer og sensommeren har været 
fantastisk. Sol og meget lidt regn. Det er ikke meget, regntøjet har været i brug i år. 

Generelt synes jeg at banen har vist sig fra sin bedre side i år. Fairways har været fine, og det ser ud 
til, at de er ved at få styr på greens. Så lad os glæde os over, at vi har en rigtig god bane at spille på. 
Og lad os så hjælpe hinanden med at holde den. 

Vi er en lille privilegeret skare. Privilegeret, fordi vi kan få lov til at komme ud og spille golf hver 
fredag med gode venner, på en flot bane i skøn natur. Privilegeret, fordi det at spille golf forlænger 
livet med indtil flere år. Privilegeret, fordi når man er med i en klub som Herrer Senior også er med 
i et socialt netværk, hvor vi kommer hinanden ved, og det er også meget vigtigt i vores alder. 

Jeg vil samtidig gerne, hvis vi kan være en klub, der går i spidsen med hensyn til god etikette. Dvs. 
at vi husker at rette nedslagsmærker, lægger tørv på plads, lukker igennem når der er plads, 
fremmer spillet mest muligt, og i det hele taget tager hensyn til hinanden. Det skal være sjovt at 
komme herud at spille, og vi skal passe på banen og hinanden. 

Tilmelding i Golfbox fungerer, men der er bestemt plads til forbedring. 

Det er vigtigt, at vi overholder det, både af hensyn til vore tildelte tider og til matchlederen.  

Det sker desværre også, at matchlederen glimrer ved sit fravær, og heller ikke har lavet aftale med 
en afløser. En lille bøn om, at man, når matchplanen kommer, sætter et lille kryds i kalenderen så 
man husker, hvornår man er på, og evt. få lavet en aftale med en afløser, hvis man er forhindret.  

Økonomi: Enhver virksomhed ville være stolt af at fremlægge sådan et regnskab. Jeg beklager, at 
vi ikke har kunnet leve op til budgettet. Vi havde forventet at komme ud af året med et underskud 
på ca. 3K, det er desværre blevet til et overskud på ca. 2K. 

Jeg lovede sidste år 2 gange spisning, men vi har kun afholdt den ene. Vi havde regnet med at spise 
en gang ude, men det smuttede. Og da vi kun var 10 mand af sted på sidste udflugt, mente vi ikke, 
det var helt rimeligt. 

Det lover jeg, at vi gør bedre næste år. Ja vi starter allerede i dag. Der er nemlig inkluderet en gratis 
genstand til menuen. 

Det er jo heldigvis et positivt problem. At vi er så velstillet økonomisk, skal vi takke vor sponsor 
LM Transport Aps. for. 

Albert vil senere gøre rede for hele regnskabet, så kan I se, hvordan pengene er brugt, og hvordan 
vi forventer at bruge dem næste år. 

Klubben er i år blevet lovlig og legal, vi er nemlig blevet registreret med CVR no., noget der er 
blevet et lovkrav til alle frivillige foreninger. 

Medlemstal: Vi er p.t. 44 medlemmer, hvilket vil sige fuldt hus. Der er p.t. ingen på venteliste. 

Planlagt 30 spil i 2016: – heraf 19 tællende i klubmesterskabet.  5 udflugter, som blev til 6. En 
putte konkurrence over 9 runder. 

Der har i gennemsnit været 24,3 deltagere til vore matcher, det er en lille tilbagegang i forhold til 
sidste år 25,4.  

Højeste antal spillere var 30 og laveste 10. (32 – 18) sidste år. 

Højeste score blev igen leveret af Harry Hansen: 43  

Gennemsnitscoren lå på 28,5 mod 27,3 sidste år. Det er flot, og viser bare hvor gode vi er blevet, 
og så måske det med frit valg af teested, og nok også ændringen af Ådalens hul 8 & 9. 
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Den flittigste til at møde op i år er Birger med 24 gange og Poul Guldberg Hansen med 23.  

Handicap: Jan Spinner er gået mest ned, fra 35,0 til 28,9 (‐6,1) 
dernæst Hardy Gregersen, fra21,2 til 16,9 (‐4,3)  
Poul Guldberg Nielsen er gået mest op, fra 15,5 til 17,3 (+1,8) 

Det samlede gennemsnit HCP for hele klubben er 22,9, det er ‐0,2 i forhold til ved årets 
begyndelse, og det er da ganske flot i en senior klub. 

Udflugterne har også været godt besat med godt 20 deltagere per gang, bortset fra den sidste til 
Stensballegaard. 
Vi nåede at besøge alle 5 klubber i Club no. 1 og endda 2 gange i Vejle. Generelt synes jeg, det er 
nogle fine og gode baner. Der vil altid være lidt for og imod. Stensballegård er der lidt delte 
meninger om, og det var sikkert også derfor tilmeldingen var begrænset til 10. Men jeg kan 
fortælle, at vi havde en rigtig god tur, og mit indtryk af banen var kun positivt, og det tror jeg de 
fleste vil kunne tilslutte sig. Jeg vil i hvert fald glæde mig til at besøge den igen. 

Spillet: Vi har også i år prøvet at variere spillet således, at der foruden Stableford også har været 
Slagspil og Greensome. Og så lykkedes det Arne at få lusket et spil fra hvid ind. Det var en 
spændende oplevelse.   

Og så har vi også den gennemgående putte konkurrence. 

Vi har et par nye ideer i posen til næste år. Så skulle der være nogen, der har andre gode ideer, så er 
bestyrelsen modtagelig. 

Vi holder også i år en julefrokost. Det bliver den 9-12., som I har fået besked om.   Klubben giver 
et tilskud, så egenbetaling bliver på kr. 119 for menuen. - Så husk at få jer meldt til. 

 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for godt samarbejde, Niels Erik for et stort arbejde som web 
master, og sidst men ikke mindst vor sponsor LM Transport som vi håber, vil fortsætte med at se 
velvilligt på os. 

 


